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5201 كانون األول/ديسمبر 3  

ما تغفلها المساعدة المقدمة في أعقاب الكوارث  االحتياجات الصحية األساسية للنساء غالباً 
  الطبيعية والنزاعات

يضع خطة جديدة لالستجابة اإلنسانية لزيادة توفير  2015حالة سكان العالم تقرير صندوق األمم المتحدة للسكان عن 

  يين المتخلفين عن الركبالدعم لمال

ما جيرى جتاهلها  االحتياجات الصحية للنساء واملراهقات غالباً  – 2015كانون األول/ديسمبر   3األمم المتحدة، نيويورك، 
يف االستجابة االنسانية للكوارث الطبيعية والنزاعات اليت حتدث حول العامل على الرغم من أن فرص النساء والفتيات يف العيش 

وت خالل أزمة من األزمات يتوقف عادة على فرص حصوهلن على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مثل القابالت، أو امل
  لتقرير جديد صدر اليوم عن صندوق األمم املتحدة للسكان.  والوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وفقاً 

مليون نسمة يف العامل اليوم حيتاجون إىل  100فإن هناك ‘‘ من العاصفةاالحتماء ’’، 2015حالة سكان العامل لتقرير  ووفقاً 
  مليون من النساء واملراهقات يف سنوات احلمل واإلجناب.  26مساعدة إنسانية، من بينهم 

على قيد للتقرير، فإن خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ذات األمهية احلامسة بالنسبة لصحة النساء واملراهقات وبقائهن  ووفقاً 
احلياة تبلغ أدىن مستوى هلا يف أشد األوقات حاجة إليها. ويضيف التقرير أن ثالثة أمخاس حاالت الوفاة النفاسية حتدث يف 

 507بلدان معرضة للنزاعات والكوارث. وباإلضافة إىل ذلك، ففي تلك األوضاع املتعلقة بالكوارث والنزاعات، متوت كل يوم 
  ة. امرأة بسبب احلمل والوالد

إن صحة النساء واملراهقات وحقوقهن ’’ويقول الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان، 
ال ينبغي أن تعاجل كفكرة ثانوية يف إطار االستجابة اإلنسانية، فبالنسبة للمرأة احلامل اليت تكون على وشك الوضع، أو املراهقة 

  .‘‘شأا شأن املاء والغذاء واملأوى حيوياً  حالة عنف جنسي، تعترب اخلدمات املنقذة للحياة أمراً اليت جنت لتوها من 

ويف غياب احلماية العادية اليت توفرها األسرة واتمع احمللي، تصبح النساء واملراهقات أكثر عرضة للعنف اجلنسي، واحلمل غري 
ل اجلنسي، مثل فريوس نقص املناعة البشرية. وما مل تكن النساء واملراهقات املرغوب فيه، واألمراض املنقولة عن طريق االتصا

ما تلىب احتياجان األساسية من الوالدة املأمونة، وتنظيم  وطيدات الصلة بشريان احلياة الذي يربطهن بالنظم الصحية، فنادراً 
  األسرة، والرعاية الصحية اإلجنابية. 

إن توفري السبل اليت تتيح منع احلمل وتوفر األمان من التعرض للعنف اجلنسي  هي حقوق ’’: ويواصل الدكتور أوشيتيمن قائالً 
  .‘‘أساسية من حقوق اإلنسان. فاحلقوق وجدت لتبقى، والنساء ال تتوقفن عن اإلجناب حينما تنشب النزاعات أو حتل الكوارث

ندوق األمم املتحدة للسكان يساهم بقدر متزايد من من النزاعات والكوارث، فإن ص هائالً  وألن العامل يشهد اليوم قدراً 
ألزمات  2015ملا يذكره التقرير. فقد استجاب صندوق األمم املتحدة للسكان خالل عام  اخلدمات يف أوقات األزمات، وفقاً 

  . بلداً  38وقعت يف 
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ملا يذكره التقرير، فإن األمهية األساسية حلماية صحة وحقوق النساء واملراهقات ال تكمن فقط يف تفادي العاصفة املتعاظمة  ووفقاً 
يف إمكانية التعجيل بالتعايف من آثار الكوارث. ذلك أن هناك حاجة  املتمثلة يف احلروب والكوارث الطبيعية، لكنها تكمن أيضاً 

وقدرة على التكيف من أجل مساعدن على تفادي العواصف اليت حتدق بصحتهن وحقوقهن إىل مأوى أفضل وأكثر قوة 
  ومستقبلهن. 

  للتقرير، فإن املأوى الراهن عاجز عن محاية كل من حيتاجون إليه.  ووفقاً 

 قياسياً  قماً ، على سبيل املثال، سجلت احتياجات األمم املتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية حول العامل ر 2014ففي عام 
باليني دوالر، األمر الذي يعرض للخطر صحة وحياة ماليني البشر.  7.5قدره  بليون دوالر، لكنها واجهت عجزاً  19.5بلغ 

، تلقى صندوق األمم املتحدة للسكان أقل من نصف التمويل الالزم لتلبية االحتياجات األساسية من خدمات 2015ويف عام 
  لنساء واملراهقات. الصحة اجلنسية واإلجنابية ل

على الوقاية والتأهب وبناء  وألن الطلب على املساعدات اإلنسانية يفوق العرض، يلزم األخذ بنهج جديد يتم فيه التأكيد جمدداً 
القدرة على الصمود لدى األمم واتمعات احمللية واملؤسسات واألفراد. ويتمثل الطريق إىل حتقيق الصمود يف التنمية املنصفة 

  ملا جاء يف التقرير.  شاملة للجميع واليت حتمي احلقوق، مبا يف ذلك احلقوق الصحية واإلجنابية، وفقاً وال

إن النهج املتمثل يف بقاء األمور على حاهلا فيما يتعلق باملساعدة اإلنسانية من شأنه أن : ’’ويضيف الدكتور أوشيتيمن قائالً 
م فيه االحتياجات. وإننا يف حاجة إىل القيام مبا هو أكثر من أجل مساعدة جيعل الكثريين يتخلفون عن الركب يف وقت تتعاظ

أن نقوم مبا هو أفضل من أجل االستثمار يف عامل أكثر  ، وال سيما املراهقات. ولكن يتعني علينا أيضاً أشد الفئات ضعفاً 
  .‘‘وأكثر قدرة على تفادي العواصف املقبلة استقراراً 

* * * 

وحيقق فيه كل شاب تحدة للسكان على حتقيق عامل يكون فيه كل محل مرغوباً، وكل والدة مأمونة، يعمل صندوق األمم امل

  .  وشابة ما لديهم من إمكانيات

  ، يرجى االتصال بـ:للحصول على المزيد من المعلومات

  gharzeddine@unfpa.org لكتروني:اإلبريد ال ؛+ 1 212 297 5028عمر غرز الدين، هاتف: 
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